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FÉLIX: FALCOEIRO
E NATURALISTA

Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980) Espanhol de Poza de la Sal,
província de Burgos, Espanha, foi um naturalista, ambientalista,
defensor da natureza, falcoeiro e realizador de documentários de
rádio e televisão, incluindo o bem sucedido "El hombre y la tierra".

As muitas horas passadas com um
falcão sobre o punho, olhando para os
seus olhos profundos e misteriosos,
admirando suas linhas de incomparável
harmonia e mergulhando em sua psique
para ganhar sua confiança, me fizeram
compreender a grandeza da Vida e,
acima de tudo, me permitiram perceber o
que na época era apenas uma suspeita
de minha ousada curiosidade intelectual:
o fato de que entre os animais e o
homem pode haver uma distância
abismal, mas é inquestionável a
existência de uma profunda semelhança.
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Félix com sua fêmea de gerifalte
"Alaska". 1979. Fonte: AECCA

Félix Rodríguez de la Fuente.
 El Arte de la Cetrería - Prólogo para a segunda edição.



ENTREVISTA COM ADOLFO RUIZ

Adolfo Ruiz nasceu em Albacete em
1971, mas atualmente vive em um
pequeno povoado de La Mancha
chamado Fuensanta. De lá se dedica a
desenvolver projetos de educação
ambiental, artesanato falcoeiro em
couro e a escrever para a editora Caïrel
e vários meios de comunicação.
Naturalmente pratica diariamente a
falcoaria, tanto durante à temporada
de caça como no controle de fauna;
principalmente coelho com açor e
gavião asa de telha. Ele é o diretor e
curador do "Archivos Españoles de
Cetrería".
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"Um filho de Félix"

Adolfo Ruiz no campo de voo com “Adaja”, 

fêmea de Gerifalte x Peregrino. 

Fonte: Archivos Españoles de Cetrería

Adolfo Ruiz com seu açor “Marquesa”.

Fonte: Archivos Españoles de Cetrería

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL
DESTA PUBLICAÇÃO SEM ANTERIOR
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DE SUA

JORNALISTA RESPONSÁVEL. AS MATÉRIAS
ASSINADAS SÃO DE TOTAL  RESPONSABILIDADE

DO TÉCNICO OU CONSULTOR.

 Abril 2020 I Kátia Boroni  (Jornalista I MTB: 002.0435/MG)
Contato: diariodefalcoaria@gmail.com



Em primeiro lugar devo dizer, com
absoluto orgulho, que sou o que se
chama um "filho de Félix". Cresci
com seus programas de televisão e
rádio, lendo suas enciclopédias...
Lembro-me perfeitamente do dia de
sua morte, da tristeza que isso
produziu em toda a sociedade
espanhola.
 
Em 1982, aos 11 anos de idade, eu
pude ter um açor no meu punho pela
primeira vez. Desde então, todos os
dias da minha vida vivi por e para a
falcoaria. Quando meu pai (que é
pintor e escultor animalista)
viu minha determinação em me
tornar um falcoeiro, retirou de seu
arquivo pessoal três pastas grossas
com as etiquetas "aves de rapina",
"Falcoaria" e "Félix Rodríguez de la
Fuente". Elas continham recortes de
jornal, fascículos, fotos, notas...
desde então esses três nomes se
uniram na minha maneira de
entender a falcoaria: amor, paixão e
referência.
 
No ano seguinte, durante as férias
de Natal, me emprestaram uma
fotocópia do livro de Félix "El Arte de
la Cetrería".

Como era pouco legível, copiei-a
inteiramente à mão e fiquei cativado
por sua maravilhosa prosa
castelhana,  e sua compreensão
sobre a falcoaria.
 
Desde então, fiz o que vi meu pai
fazendo em sua biblioteca, quase
inconscientemente, automaticamente:
localizar e arquivar o que se
encontrava de Félix Rodríguez de la
Fuente, falcoaria e aves de rapina,
com a certeza de que isso seria útil 
no futuro. Não com um desejo
colecionista, mas com um senso
prático.
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Quando você se interessou
em estudar sobre Félix ?

Biografias de pioneros na Falcoaria.

Fonte: Archivos de Cetrería



 Sua contribuição foi, e continua
sendo absolutamente imprescindível;
não apenas no nível da conservação
da natureza, mas também no
nível de uma mudança geral de
mentalidade na sociedade espanhola
durante o período tardo-franquismo,
e na subsequente transição
democrática. Depois de seu medo de
que os predadores desaparecessem
da Espanha na década de 1960
(Lembre-se de que naquela época
se pagava ao se entregar partes dos
corpos de predadores à prefeitura,
como justificativa de sua morte),
surgiu um medo, não infundado, de
que uma economia de mercado
descontrolada, especulativa e
apoiada pela agressão e destruição
dos ecossistemas afetaria não
apenas os predadores, mas também
a todas as espécies e seus biótopos.
 
Por outro lado, vou lhe contar uma
história: alguns anos atrás, o
monumento a Félix foi reinaugurado
na minha cidade natal. Meu pai é o
autor e fomos convidados para o
evento, juntamente com Marcelle
Parmentier, esposa de Félix. Quando
Marcelle perguntou a meu pai:
 "O que você aprendeu com Félix,
como sua vida mudou?",
 

meu pai respondeu: "Ele me ensinou
a perder meu medo da liberdade, a
perseguir meus sonhos e a
transformar a arte em um modo de
vida." Não devemos esquecer que
Félix deixou seu emprego confortável 
como médico especializado em
estomatologia para se dedicar a ser
um naturalista e falcoeiro  profissional,
uma decisão absolutamente
escandalosa em sua época. E essa
coragem vital foi e ainda é uma
referência para muitas pessoas.
 
Em relação à sua contribuição
mundial, como exemplo, eu diria que
sua enciclopédia "Fauna" foi traduzida
para 14 idiomas.
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Como você avalia a
contribuição de Félix para a
Espanha e para o mundo?

Félix Rodriguez de la Fuente com sua

esposa Marcelle Parmentier. 1966 .

Fonte: Fundación Félix Rodriguez

de la Fuente
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Jornadas Internacionais de Falcoaria de La Alcarria (1964) 

Félix reuniu os mais prestigiados falcoeiros internacionais. 

Fonte: "The Falconer" - Jack Mavrogordato

Primera exibição de falcoaria de Félix, junto a Pascual Íñiguez no

hipódromo de  Lasarte, 1955. Fonte: Sociedad Aranzadi



Absolutamente. Félix teve uma
evolução fascinante: do falcoeiro ao
naturalista, divulgador e, finalmente,
filósofo, com uma clareza de ideias e
visão do futuro absolutamente
fora do comum; e tudo sem deixar de
ser cada uma das facetas acima.
 
Nos anos 70 Félix era a segunda
pessoa mais popular na Espanha,
atrás do Chefe de Estado ... e
lembre-se de que a Espanha vivia
em uma ditadura! No entanto, o que
transcendeu por mais de 40 anos na
sociedade é a sua mensagem: a
relação entre o homem e a
terra precisa mudar, eles precisam
se encontrar novamente. Suas
reflexões sobre fronteiras, o uso de
embalagens não retornáveis, a
poluição ou a conservação do
meio ambiente, o estresse da vida
urbana e o uso racional dos recursos
naturais continuam sendo tão válidos
que até hoje são virais nas redes
sociais.
 
Em relação à sua mensagem e
reflexões, recomendo a leitura do
livro "Félix Rodríguez de la Fuente:
Un hombre en la Tierra" (Edit.
GeoPlaneta), de sua filha Odile.
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Você acredita que as ideias
de Félix sobre a preservação 
da natureza ainda são atuais 
e necessárias no século XXI?
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Falar da falcoaria espanhola
moderna e não falar de Felix é
simplesmente inconcebível.
Em 1953 ele treinou o seu primeiro
falcão na falcoaria desde o seu
desaparecimento na Espanha, há
mais de um século, criou o primeiro
centro de falcoaria na Espanha em
1955, o primeiro clube de falcoaria
espanhola em 1957, o primeiro
Congresso Internacional de
Falcoeiros em nosso país em 1964 ,
o primeiro tratado sobre falcoaria
contemporânea em espanhol em
1965, e conseguiu a proteção das
aves de rapina em 1966.
 
Em 1968, desenvolveu de forma
pioneira a "Operação Baharí", que
consistiu na dispersão de aves nas
pistas da base militar de Torrejón de
Ardoz com aves de falcoaria para
evitar colisões com aeronaves, uma
experiência repetida com sucesso no
aeroporto comercial de Madri-
Barajas em 1970, e em Morón de la
Frontera em 1972.
 
Em 1978 realizou a "Operação
Falcão" de monitoramento de ninhos
de falcão peregrinos, para evitar a
sua pilhagem por traficantes
estrangeiros.
 

Como você avalia a
importância de Félix para a
falcoaria espanhola e mundial?

Ele reproduziu o primeiro falcão
peregrino em cativeiro na Espanha
em 1979 ... ele fez absolutamente
tudo até sua morte em 1980.
 
Isso não significa que ele fez isso
sozinho, mas que ele foi o
incentivador e pioneiro de tudo
relacionado à falcoaria espanhola no
século XX.
 
Internacionalmente, ele era um dos
falcoeiros de maior reputação de seu
tempo, membro honorário da
ANFA, NAFA e BFC, e seu tratado
de falcoaria foi um dos mais
valorizados.
 
Acredito que qualquer falcoeiro que
se preze sabe seu nome, como os
de Jack Mavrogordato, Renz Waller,
Ernesto Coppaloni, Abel Boyer ou
Hal Webster.
 
Em 1963, ele propôs ao estado
espanhol a criação de uma
associação internacional de
falcoaria com sede permanente na
Espanha. Para isso, ele se
encontrou com falcoeiros da Europa
e América do Norte.
 
Embora sua atividade como diretor
de documentários não lhe tenha
permitido levar adiante sua ideia,
esse sonho foi realizado cinco anos
depois com a fundação da IAF,
embora sem sede na Espanha.
 
 
 



 
Os arquivos Espanhóis de Falcoaria 
"Félix Rodríguez de la Fuente" é um
projeto sem fins lucrativos que visa
identificar, investigar, preservar,
digitalizar e disponibilizar ao público
documentos e objetos históricos
relacionados à falcoaria (cartas
pessoais, jornais e livros de atas,
documentos, livros, artesanato de
falcoaria, pinturas, esculturas ...),
tudo com o objetivo de preservar e
divulgar nossa herança de falcoaria
e tudo o que isso implica.

Embora o projeto tenha sido
idealizado em 2013 com um começo
extremamente difícil, desde o ano
passado está tendo um impulso
exponencial, contando com a nossa
exposição permanente no palácio
modernista "Villa Manolita" em
Fuensanta, com uma biblioteca de
quase 400 livros de falcoaria, aves de
rapina e ciências afins, uma coleção
de artesanato falcoeiro de 300 peças,
e importantes arquivos em custódia e
doação, tanto de associações de
falcoaria já desaparecidas, bem como
de ilustres falcoeiros.
 
A família de Félix nos deu a honra de
concordar em colocar seu nome nos
arquivos, e gostaria de agradecê-los
novamente pelo seu apoio ao nosso
projeto.
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Conte-nos um pouco sobre
seu projeto chamado Archivos
Españoles de cetrería.

Palacete Villa Manolita, 

sede dos Archivos Nacionales

 de Cetrería.



 
Continuar trabalhando nos arquivos,
sem dúvida. Ainda há muito a
catalogar e investigar e, embora a
situação econômica mundial e
espanhola em particular não sejam
as desejadas, temos certeza de que
conseguiremos encontrar o
financiamento e o apoio necessários
para continuar e ampliar o projeto.
Também esperamos participar do
Festival Internacional de Falcoaria
em 2021 com um estande para
mostrar nosso trabalho e criar laços
de colaboração com outros projetos
semelhantes.
 
No nível editorial, estou colaborando
em vários livros sobre falcoaria e,
este ano, esperamos que saiam os
primeiros livros do arquivo em
colaboração com a editora Caïrel,
alguns dos quais sou o autor.
 
Gostaria de agradecer ao Diário de
Falcoaria pela oportunidade de
destacar a figura de Félix Rodríguez
de la Fuente e apresentar o projeto
dos Archivos de Cetrería Española.
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Quais são seus planos 
para o futuro?

Contato
archivosdecetreria@gmail.com

Instagram: archivosdecetreria

Youtube: Archivos Españoles  de Cetrería
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